
UCHWAŁA NR XIX/182/2020 
RADY GMINY PIETROWICE WIELKIE 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

w sprawie ustalenia regulaminy korzystania z tężni solankowej w Pietrowicach Wielkich 

Na podstawie art. 18 ust. 1  i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

Rada Gminy Pietrowice Wielkie  
uchwala 

§ 1. Uchwala się regulaminy określający zasady i tryb korzystania z położonej w Pietrowicach Wielkich 
tężni solankowej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Piotr Bajak 
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Załącznik do uchwały Nr XIX/182/2020 

Rady Gminy Pietrowice Wielkie 

z dnia 15 czerwca 2020 r. 

Regulamin korzystania z tężni solankowej w Pietrowicach Wielkich 

1. Regulamin określa zasady korzystania ze stanowiącej własność Gminy Pietrowice Wielkie tężni 

solankowej w Pietrowicach Wielkich przy ul Bonczyka - działka nr 369, zwanej dalej Tężnią. 

2. Korzystanie z Tężni jest nieodpłatne. 

3. Korzystanie z Tężni jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją niniejszego regulaminu 

4. Tężnia jest obiektem ogólnodostępnym, czynnym od 1 kwietnia do 31 października, w następujących 
godzinach: 

1) w kwietniu, w maju, w czerwcu, we wrześniu i w październiku: 

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 12:00 i od 15.00 do 19:00, 

b) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 8:00 do 19:00, 

2) w lipcu i w sierpniu: 

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 12:00 i od 15.00 do 21:00, 

b) w soboty, niedziele i święta w godzinach od 7:00 do 21:00 

5. Wójt Gminy Pietrowice Wielkie może skrócić wskazane w ust. 4 okresy korzystania z Tężni albo 
całkowicie zakazać z korzystania z niej. 

6. Informacje o zmianach godzin albo całkowitym zakazie korzystania z Tężni zamieszcza się na stronie 
Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie ( www.pietrowice wielkie.com.pl) i na tablicach ogłoszeń. 

7. Na terenie Tężni obowiązuje całkowity zakaz: 

1) wprowadzania i przebywania zwierząt, 

2) przebywania osób nietrzeźwych lub będących pod wpływem środków odurzających, 

3) spożywania alkoholu i palenia papierosów, 

4) jazdy na rowerze, deskorolce, hulajnogach, wrotkach i rolkach. 

8. Dzieci do lat 10 mogą przebywać na terenie Tężni tylko pod opieką osób pełnoletnich. 

9. Osoby naruszające porządek publiczny lub nierespektujące przepisów niniejszego regulaminu lub 
nie stosujące się do zaleceń osób wyznaczonych do obsługi Tężni, mogą zostać zmuszone przez służby 
porządkowe do opuszczenia jej terenu. 

10. Teren Tężni jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do 
pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz 
zasad korzystania z Tężni. 

11. Nagrania z monitoringu Tężni są przechowywane w siedzibie Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie przy 
ul. Szkolnej 5, przez okres dwóch tygodni. 

12. Za dewastację elementów wyposażenia obiektu obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości 
wyposażenia. 

13. Ze względu na przeciwskazania korzystania z tężni solankowych w przypadku niektórych chorób, 
zaleca się aby w przypadku wątpliwości tym zakresie, przed ewentualnym korzystaniem z Tężni skonsultować 
się z lekarzem. 

14. Ewentualne uwagi dotyczące pracy Tężni  należy zgłaszać w Urzędzie Gminy Pietrowice Wielkie 47-
480 Pietrowice Wielkie ul. Szkolna 5 (tel. 32 419-80-75, e-mail: poczta@pietrowicewielkie.com.pl).
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